
 

                                                                                                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 
На Сдружение „МИГ-Попово“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2019 година 

                
№ Наименовани

е на 

процедурата 

Цели на 

предоставената 

БФП по 
процедурата 

Вид на 

процедурата за 

предоставяне 
на БФП по 

чл.3 от ПМС 
№ 107/2014 г. 

Извършване 

на 

предварителен 
подбор на 

концепции за 
проектни 

предложения 

Общ размер на 

БФП по 

процедурата 
/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими дейности 

Максима

лен % на 

съ-
финанси

ране 

Дата на 

обяване 

на 

процедура

та 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

проектни 

предложе

ния 

Представлява ли 

процедурата част от 

нея 

Размер на БФП за проект 

/лв./ 

Държавна 

помощ 

Миним

ална 

помощ 

Минимален 

размер 

Максимален 

размер 

1 

Подмярка 
6.4.„Инвести

ции в 
подкрепа на 

неземеделски 
дейности“ 

Развитие на 

конкурентоспособн
остта на селските 

райони; създаване 
на заетост 

Подбор на 
проектни 

предложе-ния 

Не 600 000 лв. 

Земеделски 

стопани или 

микропредпри

ятия, 

регистрирани 

като 

еднолични 

търговци или 

юридически 
лица по 

Търговския 
закон, Закона 

за 
кооперациите 

или Закона за 
вероизповедан

ията, както и 
физически 

лица, 
регистрирани 

по Закона за 
занаятите 

Инвестиции в 
неземеделски 

дейности 

Материални и 

нематериални 
инвестиции за 

създаване и 
развитие на 

неземеделски 
дейности в селските 

райони 

70% 
декември 

2018 г. 
февруари 

2019 г. 
да да 

Левовата 

равностойно

ст на 

10 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 

 

 

Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакета с документи, както и всяка друга информация относно 

кандидатстването с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово“ 

може да намерите на интернет страницата на МИГ: www.mig-popovo.com 

 

Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персоналът на МИГ-Попово предоставя консултации на потенциалните 

бенефициенти към  Стратегията. 
 


